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امضای  آستانۀ  در  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق 
دوشنبه  و  اسالم آباد  کابل،  میان  ترانزیتی  توافقنامه 

موسوم به پتا، آن را برای افغانستان بی  ثمر می داند.
پاکستان  و  تاجیکستان  افغانستان،  ترانزیتی  توافقنامه 
امضا  به  کشو  سه  این  میان  به زودی  پتا  به  موسوم 

می رسد.
مقامات وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان می گویند: 
متن توافقنامه پتا میان نماینده گان بازرگانی افغانستان، 
امضا  به زودی  و  شده  تکمیل  تاجیکستان  و  پاکستان 

خواهد شد.
سید رحمان نظروف معاون وزارت اقتصاد و تجارت 
این سه کشور که  نماینده گان  در اجالس  تاجکستان 
در در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد، گفت: 
فعالیت های  میزان  پتا،  ترانزیتی  توافقنامه  امضای  با 
و  پاکستان  افغانستان،  میان  تجاری  و  بازرگانی 

تاجیکستان به پنج میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
با امضای توافقنامه پتا پاکستان می تواند کاالهای خود 
آسیای  و  تاجیکستان  به  افغانستان  طریق خاک  از  را 

میانه انتقال دهد.
این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان 
در این باره اظهار داشت: امضای توافقنامه ترانزیتی پتا 
هیچ امتیازی برای افغانستان ندارد و تنها پاکستان از 
آن سود خواهد برد....                     ادامه صفحه 6
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اجازه ندهیـد دیگران کاری را که به آن ها واگذار کرده اید، دوباره 
به خودتان محول کنند.
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اولیگارشی در زورِق »دولت وحدت ملی«

رییس جمهور غنی در تماس تلیفونی با مسووالن امنیتی 
والیت بلخ گفته است که قاتالن نیروهای امنیتی کشور 

هیچگاهی بخشیده نخواهند شد. 
این  در  غنی  رییس جمهور  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
صحبت تیلفونی به فرماندۀ پولیس، رییس امنیت ملی و 
برخی از مقام های دیگر...                 ادامه صفحه 6

خالد نجوا- آگاه روابط بین الملل
کشورها، سیاست خارجِی خود را بر پایۀ تعقیِب اهداف سیاسی 
و استراتژیک در بیرون از مرزها و یا هم با تأثیرپذیری از عوامل 
شکل دهی  چه گونه گی  که  می کنند  تدوین  بیرونی  فکتورهای  و 
آن، بسته گی به نوِع سیاست های راهبردِی کشورها دارد. گاه این 
سیاست ها در شکل انزوا ) Izolation(، گاه در بی طرفی کامل، 
هم  گاه  و   )Disconnection( انفصال  و  گسیخته گی  در  گاه 
روابط  این  چه گونه گی  که  می افتد  اتفاق  اتحادها  شکل دهِی  با 
در  می کند.  تعیین  کشور ها  منافع  و  استراتژیک  سیاست های  را 
مقطعی منافع ملِی هر کشوری ایجاب می کند تا سیاسِت انزوا را 
در پیش گیرد تا از این طریق بتواند...               ادامه صفحه 6

با آغاز فصل بهار، ناامنی ها در کشور افزایش یافته و 
ناامنی ها  دامنه  به گسترش  نسبت  پارلمان  نماینده گان 
کابینه  نبودن  تکمیل  می گویند  نماینده گان  نگرانند. 

حکومت یکی از دالیل اصلی ناامنی ها است.
ننگرهار  و  غزنی  بلخ،  والیات  موارد  ترین  تازه  در 
روز جمعه  طالبان  است.  بوده  مرگبار  شاهد حمالت 
با حمله بر سارنوالی استیناف بلخ، 18 نفر را کشتند و 
67 تن دیگر را زخمی نمودند. در همین روز غزنی نیز 
شاهد رویداد مرگباری بود. 12 تن از باشنده گان غزنی 
در نتیجه انفجار ماین، در ولسوالی خوگیانی جان شان 

را از دست دادند.
که  است  گفته  خبرنامه یی  در  افغانستان  دفاع  وزارت 
حدود 200 شورشی روز جمعه بر پُسته های نیروهای 
بدخشان حمله  ملی در ولسوالی جرم والیت  اردوی 
کرده اند. این وزارت گفته است که در این حمله بر 
نیروهای امنیتی افغانستان تلفات وارد گردیده است، اما 

جزئیات نداده است.
طالبان همه ساله در فصل بهار حمالت شان را شدت 
می بخشند. امسال نیروهای خارجی در خطوط مقدم 
جنگ حضور ندارند و نیروهای امنیتی افغانستان باید 
به تنهایی حمالت طالبان را دفع کنند. اکثر نماینده گان 
ناامنی شکایت دارند و می گویند مردم در  از  پارلمان 
ستوه  به  طالبان  فعالیت  نتیجه  در  ناامنی ها  از  والیات 

آمده اند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس پارلمان در جلسه عمومی 
روز شنبه )22 حمل/ 11 اپریل( گفت: »شهروندان ما 
در نتیجه جنگ ها سر بریده می شوند و شهید می شوند، 
این حالت پذیرفتنی نیست. در حالی که وزیر  تداوم 
دفاع یکی از مهم ترین پست های امنیتی است، وزیر 

این وزارت در جمع کابینه دیده نمی شود.«
عزیزه جلیس نماینده والیت سرپل از افزایش ناامنی ها 
قربانی  روزه  همه  افغانستان  مردم  گفت  و  کرد  انتقاد 

ناامنی  چرا  که  بدهند  جواب  رهبران  »باید  می شوند: 
زیادتر  داعش  و  طالب  تعداد  چرا  و  می شود  بیشتر 

می شود و چرا هر روز شهادت است و اسیر گرفتن.«
نماینده گان از رییس جمهور و رییس اجراییه خواستند 

تا هرچه زودتر کابینه را تکمیل کنند.
این اختالف ها انتقادات...                   ادامه صفحه 6
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از  یکی  شاهد  مزارشریف  شهر  گذشته  هفتۀ 
انتحاری  حمالت  مدهش ترین  و  مخوف ترین 
و تهاجمِی مخالفان مسلح بود. هرچنـد طالبان 
مسوولیِت این حمله را به عهده گرفته اند؛ اما از 
قراین پیداست که دست های دیگری نیز در این 
رویداد خونین که باعث کشته شدِن هژده تن و 

68 غیرنظامی دیگر شد، دخیل بوده است. 
در  پیشتاز  شهری  عنوان  به  دیرزمانی  از  بلخ 
نابودی کشِت  و  امنیت  تأمین  بازسازی،  عرصۀ 
این  است.  بوده  خاص  و  عام  زبان زدِ  کوکنار، 
ویران  شهِر  یک  از  گذشته  ساِل  ده  طی  شهر 
تبدیل  شکوفا  و  مدرن  شهری  به  مخروبه،  و 
مردم  ارادۀ  که  نیست  شک  جای  این  در  شد. 
این  در  بلخ  شهروندان  کل  در  و  شریف  مزار 
تغییرات و بازسازی ها بارز بوده است. نمی توان 
بازرگاناِن بلخ را در توسعه و  مسوولیت پذیرِی 
عمراِن این کهن دیارِ باستانی از نظر دور داشت. 
اما در این میان یک عامِل مهم و سرنوشت ساز 
و  سیاسی  نخبه گان  آن،  و  داشته  حضور  نیز 
موجود  تغییراِت  ایجاد  در  والیت  این  رهبرِی 

بوده است.
قدرتمند  والی  بلخ  والیت  اگر  شک  بدون 
نمی داشت،  نور  عطامحمد  چون  فداکاری  و 
نمی شد.  رونما  شهر  این  در  تغییرات  این همه 
خارِ  تنها  گذشته،  سال  سیزده  طول  در  بلخ 
چشِم دشمنان کشور نبوده، حتا برخی ها که در 
دورن نظام نیز حضور داشتند، حسی بدبینانه و 
بازسازی های  این شهر و  به  تعصب آلود نسبت 
کل  در  و  بازسازی  امنیت،  می دادند.  نشان  آن 

چهرۀ جدیِد بلخ برای  این عده قابل تحمل نبود؛ 
همواره  بلخ،  والی  شخص  به  نسبت  این رو  از 
در حاِل توطیه گری و دسیسه سازی بودند، آن هم 
سریِش  هزار  به  که  دسیسه کاری هایی  و  توطیه 
الفی نمی شد به والی بلخ نسبت داد. این جریان 
پی  در  عده یی  هنوز  و  نیافته  پایان  بدون شک 
به  انتقال جغرافیای جنگ  و  ناامن سازِی شمال 

این سرزمیِن آباد و آرام اند.
به ویژه  و  آنانی که می خواهند وضعیِت شمال   
یا  و  طالبان  تنها  دهند،  جلوه  ناامن  را  بلخ 
که در بخش هایی  نیستند  داعش  نوظهورِ  گروه 
خود  نفوذ  گسترِش  حال  در  حوزه  این  از 
و  متعصب  چهره های  بل  سربازگیری اند،  و 
حضور  نظام  ساختار  درون  در  نیز  قوم گرایی 
دارند که چشم دیدِن بلِخ آرام و آباد را ندارند. 
بخشی از این پروژه حتا عوامل بیرونی دارد و 
محلی،  قوم گرایان  برخی  با  تبانی  در  نهادهای 
تالش هایی را آغاز کرده اند که بلخ بامی را آتشی 
باور  به  که  آتشی  دهند؛  نشان  زیر خاکستر  در 
و  داشته  وجود  شهر  این  در  دیرزمانی  از  آنان 
حاال هرازگاه فرصت و مجاِل بروز پیدا می کند.

تنظیم شده  قبل  از  برنامه های  با  عده یی  را  بلخ 
ناآرام کردن اند. این عوامل و چهره ها  در صددِ 
زیاد ناشناخته هم نیستند. برخی ها حتا از ارگ 
ریاست جمهوری دستور گرفته اند که بلخ را ناامن 
البته یک بحث مهم جریان  این میان  سازند. در 
دارد که قوم گرایان آن را به شدت دنبال می کنند 
و آن زیر سوال بردِن نقش و فعالیت های والی 
به عنوان یک  بلخ در طول سیزده سال گذشته 

چهرۀ ملی، مورد احترام و موجِد بازسازی های 
بلخ است. 

وضعیت  از  وارونه  ارایۀ  با  می کوشند  عده یی 
بلخ، در اصل کارنامۀ والِی آن را مورد شک و 

تردید قرار دهند. 
والی های  که  می شود  مطرح  این  بحِث  وقتی 
والیات نباید از والیِت خود باشند، هیچ دلیل و 
منطِق خاصی در عقِب آن وجود ندارد؛ چون به 
هزار و یک دلیل با توجه به شرایط افغانستان، 
بهتر آن است که والی ها از خود والیات باشند. 
اما آقای رییس جمهوری می خواهد این معادله 
را که در حال حاضر کارساز با شرایط افغانستان 
است، برهم بزند و والی های غیربومی به والیات 
بفرستد. دلیل اصلی هم تا جایی که نگارنده در 
جریان است، برمی گردد به موجودیت استاد عطا 

محمد نور به عنوان والی بلخ. 
دولت آقای غنی طرح غیربومی کردِن والیان را 
صرف به این دلیل آغاز کرده است که بتواند با 
از این سیاست، آقای نور را از والیت  استفاده 
بلخ دور سازد. اما دولت روی دیگِر این سکه را 
نخوانده است که با دور شدِن استاد عطا محمد 
نخواهند  آرام  نیز  امنیت  مخِل  حلقات  نور، 
نشست و شمال کشور را به مناطق ناامن و مراکز 

تولید مواد مخدر تبدیل خواهند کرد. 
دست های  بلخ،  واقعاِت  عقب  در  تردید  بدون 
کالِن  پروژۀ  و  است  کار  در  آشکاری  و  پنهان 
است.  شده  آغاز  افغانستان  شماِل  ناامن سازی 
سیاسِت  چنین  برابِر  در  و  بود  هوشیار  باید 

خطرناک و ویران گری ایستاده گی کرد.

2سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1513  یک      شنبه             23حمل   /   فر   و   رد    ین              y 1394  22جما  د   ی  الثا  نی    y 1436 12ا پر    یل      2015 www.mandegardaily.com
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بلخ را کی ها ناامن می سازند؟  

بعد از سکوتی چند روزه، بار دیگر فصِل جدیِد حمالِت 
انتحاری در کشور آغاز شده است. 

انتحاری در  انتحاری در بلخ، و حمالت  حملۀ گروهی 
که  می دهد  نشان  کابل  جمله  از  کشور  والیت  چندین 
حمالت شان  به  هم چنان  پاکستان  استخباراِت  و  طالبان 
ادامه می دهند و هیچ تغییری در برنامه های آنان به میان 
و  زمینه سازی ها  و  تالش ها  این که  یعنی  است.  نیـامده 
مقدمه چینی ها برای دست یافتن به فرصتی برای مذاکره 
و صلح با طالبان یا پاکستان، هیچ فایده یی نداشته و هیچ 

پیشرفتی صورت نگرفته است.
تالش های  می کردیم،  تحلیل  ما  که  همان گونه  
صلح خواهانۀ دولِت آقای غنی در روند صلح نیز در ادامۀ 
و  بوده  کرزی  آقای  بی نتیجۀ  و  بی ثمر  همان تالش های 

هیچ تفاوِت بنیادینی با رویکردهای گذشته ندارد.
طی کمتر از دو هفته، افغانستان شاهد نزدیک به بیست 
است.  بوده  والیت ها  برخی  و  کابل  در  انتحاری  حملۀ 
افزاِش این حمالت نشان می دهد که سران دولت وحدت 
ملی به آن تعهداتی که در زمان مبارزاِت انتخاباتی شان در 
زمینۀ تأمین امنیت داشتند، توجه نکرده اند. سران دولت 
انتخاباتی، آقای کرزی  ایام کمپاین های  وحدِت ملی در 
می کردند؛  متهم  امنیت  تأمین  در عرصۀ  بی کفایتی  به  را 
این  دلیِل  برده و  فرو  باید خود سر در گریبان  اما حاال 

ناامنی ها و بی کفایتی ها را به مردم توضیح دهند. 
بارها گفتیم که انجامِ موفقانۀ حمالِت انتحاری در کابل 
و  خاص  حلقۀ  یک  همکاری  بدون  والیات  مرکز  و 
مزدورِ دشمن در داخل دستگاه های حکومتی به خصوص 
نهادهای امنیتی، ممکن نیست. بنابراین، از دولت وحدت 
درون  در  را  دشمن  پنجِم  ستوِن  که  می خواهیم  ملی 

نهادهای امنیتی شناسایی و از کار اخراج کند. 
به نظر می رسد که اصالحاِت صورت گرفته در وزارت 
و  موثر  اصالحات،  این  باید  و  نیست  کافی  داخله 
ساختاری باشد. باید نهادهای امنیت ملی و وزارت دفاع 
ملی کشور نیز به صورِت بنیادی از وجود افراد مشکوک 
و متمایل به دشمن پاک گردد. اما متأسفانه دولت وحدت 
وزیر  هنوز  گذشت،  که  ماهی  هفت  به  نزدیک  در  ملی 
را  توافق نامۀ سیاسی  آن  ندارد و هنوز هم رهبراِن  دفاع 

عملی نکرده اند.
به هر صورت، حاال که مشخص شده طالبان انعطاف  ناپذیر 
پاکستان  و  چین  کشور  تالش های  از  هم  خیری  و  اند 
باید  دولت  نیست،  متصور  صلح  به  یافتن  دست  برای 
راه، روش و رویکردِ خود را نسبت به طالبان و وضعیت 
بی حاصل  تالش ها ی  از  باید  رییس جمهور  کند.  روشن 
مسووالن  به  و  بردارد  دست  صلح  گفت وگوهای  برای 
استخباراتی  فعالیت های  که  دهد  دستور  امنیتی  نهادهای 
نفوذِی دشمن و  برای شناسایی عوامِل  را  و کشفی شان 
خنثا سازی عملیات های انتحاری در نطفه شدت بخشند و 
قاطعانه برای رسیدن به ثبات، دهشت افکنان را سرکوب 

کنند.
در غیر آن، اگر وضعیت به همین منوال پیش رود که از 
یک سو مردمِ هر روز شاهد حمالِت خون بارِ طالبان باشند 
و  گذاشته  دست  روی  دست  دولت  دیگر،  سوی  از  و 
قربانی شدِن آن ها را تماشا کند و مردم را به گفت وگوهای 
بی معنی صلح بفریبد؛ دیری نخواهد گذشت که موجی 
و  می گیرد  شکل  جدید  دولِت  برابِر  در  اعتراضات  از 

وضعیت را بدتر از بد می سازد.
دولت، مسوولیِت تأمین امنیِت شهروندانش را دارد و این 
مسأله نباید در گیرودارهای سیاسی و چانه زنی های قدرت 
سیاسی  که چانه زنی های  باشد  قرار  اگر  گردد.  فراموش 
باعث شود طالبان بیشتر مجاِل آدم کشی و دهشت افکنی 
بیابند، مردم ناچارند کار و بارِ روزانۀشان را تعطیل کنند 
و خود برای حفظ جان شان و جبراِن کم کاری های دولت 

چاره بجویند.
از دولِت وحدِت ملی  ادامۀ این وضع، مردم را  مسـلمًا 
مأیوس می سازد و ثابت می کند که میان دولِت آقای غنی 

و دولِت آقای کرزی تفاوِت چنـدانی وجود ندارد.

افزایش حمالِت انتحاری
 و دیگر هیچ!

والی بلخ در دیدار با معاون ریاست اجرایی:

 عامـالن حمله به بلـخ افشا مـی شوند
عطا محمد نور والی بلخ و محمد محقق معاون ریاست اجرایی در مقر 

والیت بلخ در دیداری )ویژه و سری( باهم گفت وگو کردند. 
براساس خبرنامۀ والیت بلخ، در این دیدار که روز جمعه انجام شد، عطا 
محمد نور به حاجی محمد محقق گفت که برنامه یی را برای افشاسازی 

عامالن حملۀ اخیر بر ساختمان دادستانی والیت بلخ روی دست دارند. 
با  پیوند  در  خود  همدردی  و  تسلیت  مراتب  ابراز  ضمن  محقق  محمد 
رویداد روزپنجشنبه در ادارۀ سارنوالی بلخ، به روح شهدا اتحاف دعا نمود 

و برای مجروحان شفای عاجل تمنا کرد.
معاون ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، حمله بر یک اداره ملکی را 
کار بزدالنه و بی رحمی به مردم بی گناه عنوان کرده، آنرا تالش هایی در 
جهت نا امن سازی بلخ به عنوان یک والیت با امن و دارای ثبات خواند.
استاد محمد محقق، پیش رفت و دست آورد ها در بلخ را در کنار امنیت 
و زندگی مسالمت آمیز و با همی مردم آن، خار چشم دشمنان خوانده، 
هدف گیری بلخ را توسط دشمنان چیزی بیشتر از هدف گرفتن آرامش 

مردم ندانست.
همینگونه والی بلخ با قدر دانی از ابراز تسلیت، دیدگاه ها و نظریات استاد 
نا امن سازی بلخ،  محمد محقق، تالش های مذبوحانه دشمنان را برای 
جزء همان برنامه هایی عنوان کرد پیش ازین نیز بلخ و مردم آن را هدف 

قرار داده بود. اما به نتیجه یی نرسید.
والی بلخ دست داشتن عوامل داخلی و بیرونی را درین رویداد تایید کرد 

و به برخی از برنامه های تخریبی دیگر نیز اشاره کرد که پیش ازین به 
هدف نا امن سازی بلخ راه اندازی شده بود اما با همکاری مردم و تالش 

مسؤالن مهار شده بود.
آقای نور در بخش دیگری از صحبت هایش از اجرای یک سِری برنامه 
هایی خبر داد که قرار است بمنظور رسیدگی به این رویداد، افشای عوامل 
آن و معرفی مهره های همکار آنان و همینگونه تقویت امنیت بلخ به منصه 

اجرا گذاشته شود.
پایان دیدار هردو جانب در یک نشست ویژه و سری، روی مسایل  در 

جاری کشور، بحث و تبادل نظر نمودند.

ACKU
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رییس کمیسیون عدلی و قضایی خطاب به اعضای مجلس:

کمیسیون های انتخاباتی تالش دارند 
مانع تصویب طرح تعدیلی شوند

تعدیل  طرح  گذشته،  هفته های  جریان  در  یادداشت: 
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت  های کمیسیون های 
نبودن  تکمیل  به خاطر  اما  آمد؛  مجلس  به  انتخاباتی 

نصاب، این طرح به تصویب نرسید.
مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  رییس  محمدعبده 
گونۀ  به  آنان  کمیسیون  این که  بیان  با  نماینده گان 
که  گفت  کرده،  کار  تعدیالت  این  روی  اختصاصی 
شماری از اعضای کمیسیون های انتخاباتی به اعضای 
مجلس وعده کامیابی در انتخابات آینده داده و به همین 

نسبت اعضای مجلس مانع تصویب این قانون شدند.
در  شده  تعدیل  و  اختالفی  موارد  دریافت  به خاطر 
و  عدلی  کمیسیون  رییس  عبده  محمد  با  قانون،  این 
قضایی مجلس نماینده گان گفت وگو کرده ایم که اینک 

می خوانید:

گفت وگو کننده: هارون مجیدی
با سپاس از جناب شما که برای انجام این   -
گفت وگو وقت گذاشتید. در نخست اگر بگویید، چرا 
طرح تعدیلی یی که در پیوند به قانون تشکیل، وظایف و 
صالحیت های کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی 
تنظیم شده بود و به مجلس عمومی نیز آمد، از طرف 

همکاران تان در مجلس تصویب نشد؟
قانون تشکیل، وظایف  در  تعدیالت  آوردن  به  پیوند  در 
که  بگویم  باید  انتخاباتی  و صالحیت های کمیسیون های 
با معرفی نامزدوزیران جدید معطل شد به بعد از شنیدن 
نامزد وزرای جدید و هم چنان تکمیل  برنامه و نظریات 
از  بعد  یعنی  نامزدان؛  این  به  اعتماد  رأی  دادن  پروسۀ 
اجندای  شامل  جداً  قانون  این  بحث  موارد  این  تکمیل 

مجلس خواهد شد و مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دقیقًا تا چه زمان دیگر این طرح تعدیلی به   -

تصویب خواهد رسید؟
ما روی این طرح کارهای کارشناسانه انجام داده ایم، بعد 
عمومی  جلسۀ  در  و  تاالر  داخل  به  طرح  این  آن که  از 
مجلس  و  گرفت  صورت  صحبت هایی  گردید،  ارایه 
با  دیگر  مشترک  جلسۀ  تا  سپرد  وظیفه  ما  برای  عمومی 
خوش بختانه  که  گردد  برگزار  کمیسیون ها  گزارش گران 
شماری  جلسه،  این  در  کردیم.  برگزار  را  جلسه  این  ما 
زیادی  بحث های  و  آمدند  کمیسیون ها  گزارش گران  از 
صورت گرفت؛ فقط یک مورد اختالفی باقی مانده؛ پیش 
از این سه مورد اختالفی وجود داشت. در این جلسه دو 

مورد آن حل شد و یک مورد باقی ماند.
ما  اختالفی گزینه های زیادی مطرح شد که  روی موارد 
این گزینه ها را در جلسۀ عمومی مطرح خواهیم کرد و 
زمانی که یکی از این گزینه ها پذیرفته شد، طرح تعدیلی 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون 

انتخاباتی به تصویب خواهد رسید.
مورد  یک  و  شده  حل  مورد  دو  این  اگر   -
خوب  دهید،  شرح  ما  خواننده گان  برای  را  اختالفی 

خواهد شد. 
بود:  این  یکی  گرفت،  صورت  توافق  مواردی که 
از  کمیسیون  منشی  و  معاون  رییس،  صورتی که  در 
انتخابات  کمیسیون  پروسیجرهای  و  لوایح  طرزالعمل ها، 
عزل  پست های خود  از  کنند،  یا خالف ورزی  و  تخطی 
باقی  کمیسیون  در  عادی  عضو  عنوان  به  و  می شوند 
که  دیگری  و هر کس  رأی گیری می شود  بعداً  می مانند، 
انتخاب شد به این پست ها می آیند؛ این مورد حل شد و 

همه این گزینه را پذیرفتند.
رییس  قسمت  در  شد،  حل  که  دیگری  اختالفی  مورد 
که  زمانی  گفتیم،  قباًل  که  بود  آن  معاونین  و  دبیرخانه 
وظیفه  از  کنند،  تخطی  داخلی  لوایح  و  طرزالعمل ها  از 
سبک دوش شود و یا نه؛ در این جلسه گفته شد، عالوه 
بر این که از وظیفه عزل می شوند؛ باید به ارگان های عدلی 

و قضایی معرفی شوند تا خالف ورزی ها بررسی گردد.
اما موردی که تا هنوز اختالفی باقی مانده، در ارتباط به 
کمیتۀ گزینش است که کمیشنران از آدرس همین کمیته 

به رییس جمهور معرفی می شوند.
صورتی  در  است:  آمده  گونه  این  ما  تعدیلی  طرح  در 
ریاست  به  را  کمیشنران  بماند،  باقی  گزینش  کمیتۀ  که 
تفاهم  با  جمهوری  ریاست  و  می کند  معرفی  جمهوری 
 9 آنها  میان  از  اجرایی،  رییس  با  توافق  و  هم نظری  و 
کمیتۀ  اگر  می کند؛  معرفی  انتخابات  کمیسیون  به  را  نفر 
گزینش برداشته شود، توافق و تفاهم هر رهبر دولت روی 

چهره هایی که می آیند الزم است، ، باید توافق نظر وجود 
داشته باشد که بعد از فرمان رییس جمهور به کار خود 

آغاز می کنند.
حاال نگریسته شود که اگر شورا کمیتۀ گزینش را پذیرفت، 
در آن صورت رییس مجلس نماینده گان و مجلس سنا، 
رییس ستره محکمه، رییس کمیسیون حقوق بشر، رییس 
نماینده گان  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات، در این کمیسیون عضو 

خواهند شد. 
اگر کمیتۀ گزینش باقی نماند، رهبران دولت با هم توافق 

می کنند و کمیشنران کمیسیون ها را انتخاب می کنند.
چه  از  مجلس،  قضایی  و  عدلی  کمیسیون   -
تشکیل،  قانون  تعدیلی  طرح  روی  این سو  به  زمانی 
کار  انتخاباتی  کمیسیون های  و صالحیت های  وظایف 

کرده و کدام موارد در این قانون تعدیل شده است؟
نزدیک به سه ماه است که روی این قانون کار کرده ایم؛ 
سیاسی،  احزاب  مدنی،  جامعۀ  اعضای  با  نشست هایی 
استادان دانشگاه، کمیسیون های زیربط مجلس نماینده گان 
ما،  نشست های  این  برایند  که  داشتیم  عدلیه  وزارت  و 
آمدن بیش از بیست و دو مورد تعدیل در قانون تشکیل، 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی است و 
موارد دیگر همه توافقی هستند و تنها مورد اختالفی باقی 

مانده هم حل خواهد شد.
در شرایط امروزی و با توجه به نتایجی که   -
انتخابات افغانستان داشت، اصالح این قانون را چقدر 

مهم می پندارید؟
اصالحات از موارد ضروری در کمیسیون های انتخاباتی و 
قوانین انتخاباتی شمرده می شود؛ بدون آوردن اصالحات 
به  را  افغانستان  مردم  اعتماد  نمی توانیم  وجه  هیچ  به 

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی جلب کنیم.
در  اصالحات  آمدن  به  وابسته  کاماًل  آینده  انتخابات 
ساختارها و قوانین انتخاباتی است؛ در جریان هستید که 
جامعۀ جهانی که هزینۀ انتخابات را می پردازند، گفتند اگر 
وجود  به  اصالحات  انتخاباتی  قوانین  و  کمیسیون ها  در 
نیاید، ما پول نمی پردازیم و مردم افغانستان نیز گفته اند، 
تا زمانی که اصالحات الزم به میان نیاید پای صندوق های 
کاماًل  آینده  انتخابات های  بنابراین،  رفت.  نخواهند  رأی 
وابسته به اصالحات در ساختار و قوانین انتخاباتی است.

تشکیل،  قانون  تعدیلی  طرح  که  زمانی   -
به  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف 
شما  نشد،  تصویب  طرح  این  و  آمد  عمومی  مجلس 
از  که  مجلس  نماینده گان  از  شماری  که  کردید  ادعا 
طرف اعضای کمیسیون انتخابات به آنان وعده کامیابی 
طرح  این  تا  نخواستند  شده،  داده  آینده  انتخابات  در 
به تصویب برسید و شما گفتید که شماری از اعضای 
البی گری  مجلس  دهلیزهای  در  انتخابات  کمیسیون 
نماینده گان  از  به شماری  را  وعده ها  این  و  می کردند 

داده اند، آیا واقعًا چنین است؟
بلی، بازهم من یک بار دیگر تأکید می کنم که کمیسیون های 
اخیر  روزهای  در  زیادی  آمدهای  و  رفت  انتخاباتی 

اشخاص  و  افراد  آنان  داشته اند.  نماینده گان  مجلس  به 
پیدا  داراالنشا  و  نماینده گان  مجلس  داخل  در  را  زیادی 
پیدا نکنند  این مورد توافق نظر  تا نماینده گان در  کردند 
و طرح تعدیلی قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 

کمیسیون های انتخاباتی به تصویب نرسد.
این  کرده اند  وعده  وکال  از  شماری  به  اینها  که  را  آنچه 
بوده که گفته اند، اگر در انتخابات آینده در کمیسیون های 
انتخاباتی ما باشیم، به صورت تضمین شده شما را موفق 
می سازیم تا به عنوان نماینده گان مجلس دوباره راه پیدا 

کنید؛ دلیل اثباتیه به این ادعا:
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  رییس  آمد  و  رفت   - یک 

)عبدالستار سعادت( به داخل مجلس نماینده گان.
دو- در عین حال، رفت و آمد بعضی از اعضای کمیسیون 
انتخابات در داخل مجلس؛ در داخل ولسی جرگه شماری 
از وکالیی که اعضای مجلس به آنان مراجعه کرده بودند، 
از  و  آمده  نزدشان  کمیسیون  اعضای  که  کردند  اعتراف 
آنان خواهش کرده اند که شما این قانون را به تصویب 

نرسانید.
سه- یک عضو عضو کمیسیون انتخابات )شریفه زرمتی( 
ملی  علیه شورای  آمدند،  ولسی جرگه  داخل صحن  در 
)نماینده گان( صالحیت  اینان  که  مصاحبه کرده و گفتند 
صالحیت  و  وظایف  تشکیل،  قانون  در  تعدیل  آوردن 

کمیسیون های انتخاباتی را ندارند.
چهار- من در برنامۀ به روایت دیگر در تلویزیون طلوع 
نیوز اشتراک داشتم که در این بحث، باری سالم، حلیم 
فدایی و نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز 
شرکت کرده بودند. در این برنامه، آقای نور گفت که بلی 
داریم  هم  تالش  و  کردیم  البی  انتخابات(  ما)کمیسیون 
تا قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
انتخاباتی به تصویب نرسد. این ها همه دالیلی هستند که 
نشان  و  نبوده  هوایی  من  ادعای  که  می رسانند  اثبات  به 
تا  هستند  تالش  در  انتخاباتی  کمیسیون های  که  می دهد 

نگذارند که این قانون به تصویب برسد.
آن  از  شما  که  مواردی  به  توجه  با   -
و  وظایف  تشکیل،  قانون  سرنوشت  کردید،  یادآوری 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی چه خواهد شد؟

ما کدام عالقۀ شخصی به خاطر آوردن اصالحات در این 
قانون و ساختارهای انتخاباتی نداشته ایم، بلکه چهره های 
را  بزرگی  خیانت  و  زدند  صدمه  را  مردم  روند،  این 
اصالحات  طرف دار  ما  دلیل  همین  به  شدند.  مرتکب 

بودیم و هستیم.
قضایی  و  عدلی  کمیسیون  تنها  اصالحات  آوردن  برای 
اعضای  نظرات  جمع بندی  بلکه  نبود.  پیش قدم  مجلس 
داشتند  صحبت های  امتیازی  وقت  در  که  بود  مجلس 
نگرانی  بارها  افغانستان  والیات  تمامی  از  نماینده  هر  و 
مردم را مطرح کردند و گفتند که کمیسیون های انتخاباتی 
متقلب اند و خیانت کرده و به رأی مردم احترام نگذاشته 
بار دیگر پول  اند، دنیا  افغانستان را برده  و آبروی مردم 
صندوق های  پای  و  شده  دل سرد  نیز  مردم  و  نمی دهند 
در  اصالحات  این  باید  حتمی  و  رفت  نخواهند  رأی 

شده  برطرف  افراد  این  و  بیاید  انتخاباتی  کمیسیون های 
و چهره های جدید به کمیسیون ها بیایند تا اعتماد جامعۀ 

جهانی و مردم را جلب کنند.
این موارد را رییس مجلس برای ما گفتند که نظر تمامی 
اعضای مجلس این گونه است و کمیسیون عدلی و قضایی 
قانون  در  چالشی  موارد  روی  باید  اختصاصی  گونۀ  به 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی 

کار کنند.
آرزو دارم که اعضای مجلس این گفته های خود را از یاد 
درک حساسیت  با  و  ثبت  شان  گفته های  همه  که  نبرند 
موضوع حرف های خود را پس نگیرند و تعدیالتی که به 
نفع آیندۀ افغانستان، دموکراسی و حاکمیت مردم است را 

کمک کنند و این تعدیالت را به تصویب برسانند.
کاری  اخیر  سال  چون  که  می شود  گفته   -
مجلس است، از منظر قانونی مجلس نماینده گان اجازۀ 
تصویب این تعدیالت را ندارند، شما چقدر این موارد 

را می پذیرید؟
در این مورد بحث های زیادی در داخل مجلس نماینده گان 
نیز صورت گرفت؛ برداشت همه این است که صراحت 
سال  در  نماینده گان  مجلس  که  است  این  اساسی  قانون 
اخیر دورۀ تقنینی نمی تواند به قانون انتخابات تعدیل وارد 

کند.
انتخابات  قانون  یکی  که  داریم  قانون  تا  دو  عماًل  ما 
است و دیگری قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 
کمیسیون های انتخاباتی. بر بنیاد مادۀ 156 قانون اساسی 
قانون  بداند  الزم  که  زمانی  هر  دارد  صالحیت  شورا 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی 
را تعدیل کند. هیچ گونه محدودیت زمانی برایش در نظر 
افغانستان  ملی  شورای  صالحیت های  از  و  نشده  گرفته 

است.
در پیوند به قانون انتخابات ما مانع قانونی داریم و در نظر 
کنیم و عملی خالف  قانون کار  این  تا روی  نداریم  هم 

قانون انجام دهیم.
-    آوردن این اصالحات تا چه میزانی روی اعتماد از 

دست رفتۀ مردم کمک خواهد کرد؟
در  که  قانون  این  در  تعدیالت  آمدن  که  هستم  مطمین 
کمیسیون های  در  را  گسترده یی  تغییرات  خود  فرایند 
انتخاباتی خواهد آورد، بتواند یک بار دیگر اعتماد از دست 
رفتۀ مردم را به پروسۀ انتخابات جلب کند و نشان دهد 

که دولت برای آوردن این اصالحات مصمم است.
مردم نیز از جنگ خسته اند و با آمدن این اصالحات بار 

دیگر نیز پای صندوق های رأی خواهند رفت.
رییس کمیسیون عدلی و قضایی  عنوان  به   -
برای  تان  آیندۀ  برنامۀ  و  خواست  نماینده گان  مجلس 

تصویب طرح تعدیلی این قانون چیست؟
ما آماده گی های خود را داریم تا تعدیالت کاماًل وارد شود 
و فقط یک مورد اختالفی باقی مانده که با گزینه هایی که 
در این زمینه وجود دارد این مورد هم حل خواهد شد. از 
همکاران عزیز خود به عنوان یک دوست جداً می خواهم 
که به قول و قرار خود ایستاده باشند؛ تمام حرکت های 
قانون و به خاطر آوردن اصالحات و جلب  به  ما مطابق 
را یک دست و یک  تعدیالت  این  باشد و  اعتماد مردم 
نظر  در  را  کسی  هیج  فردی  منافع  و  کنیم  وارد  پارچه 

نگیریم.
با نماینده گان خود صحبت کنند  از مردم می خواهیم که 
انتخابات های  آیندۀ  و  بیاید  قانون  در  تعدیالت  این  تا 

افغانستان را ضمانت کند.
اصالحات  این  اگر  آخر،  پرسش  عنوان  به   -
وارد نشود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با 

چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟
فکر می کنم که وقتی مردم به عنوان یک طرف قضیه اعتماد 
نکنند و هر قدر هم که دنیا آماده شوند تا پول بپردازند 
و دولت هم مصمم به تأمین امنیت انتخابات باشد و این 
اصالحات وارد نشود، مردم به طرف انتخابات نخواهند 
رفت و ما آیندۀ روشنی نخواهیم داشت. اصالحات جز 
اساسی اعتماد مردم به روند انتخابات در کشور است و 

باید این اصالحات وارد شود.

-ممنون.
سالمت باشید.
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کیانوش دل زنده
هیچکاک  آلفرد  ساختۀ  روانی  ”فلم  در 
را  فرویدی  سه گانۀ  ژیژک  که   ،  ”)1960(
پی  فلم،  در  متل  طبقات  بودِن  سه گانه  در 
سه گانۀ  ذاِت  کنش  و  ساختار  می جوید؛ 
فرویدی انسان با کاراکتر »نورمن« یکی از 
شخصیت های فلم گره می خورد و او را به 
جنون و اعمال خشونت می کشاند. »در این 
متل، حوادث در سه سطح اتفاق می افتند: 
که  انگار  زیرزمین.  و  همکف  اول:  طبقۀ 
انسانی  ذهنیت  سطح  سه  فلم  سازنده گان 
را بازسازی می کنند. همکف، من خویشتن 
داستان،  قهرمان  نورمن  است.   )ego(
رفتار  طبیعی  پسر  یک  مثل  سطح  این  در 
می کند، هر آن چه از مِن خویشتن طبیعی او 
باقی مانده، در این سطح دیده می شود. طبقۀ 
شده،  مستقر   )super ego( ابرمن  باال 
ابرمن مادرانه، چرا که مادر او مرده، اساسّا 
 )id( شمایل »ابرمن« است. در زیر زمین نهاد
نهفته شده است؛  انبار امور نامشروع ]...[ 
در واقع وقتی نورمن مادرش را از طبقۀ باال 
به پایین می برد، او را در ذهن خودش تغییر 
می دهد، او را از جایگاه ابرمن به نهاد تنزل 
ژیژک،  روایت  به  سینما  می دهد.«)ژیژک، 
وضعیت،  این  تشریح  در   )2۳  :  1۳89
زشتی  عامل  نیست.  اخالقی  عامل  ابرمن 
و زننده گی است که »با دستورات غیرقابل 
اجرایش ما را بمباران می کند و البته وقتی 
نمی خواهیم خواسته هایش را برآورده کنیم 
به ما می خندد.  هرچه بیشتر از او اطاعت 
می کنیم، بیشتر ما را مجرم می داند. همیشه 
جنبه یی از یک انسان دیوانه و زشت و زننده 
دارد«)همان:1۳89:  وجود  ابرمن  عامل  در 
2۴( با تببین سوپر اگو به عنوان سخنگوی 
دیگری  و  من  میان  ژیژک  بزرگ  دیگری 
تمایز قایل می شود. این که »میل« به عنوان 
فعال،  جهت دهندۀ  و  تعیین کننده  عنصر 
»دیگری«  حضور  بر  مبتنی  سوژه،  درون 
شکل می گیرد و به صورت مستقل حضور 
بیرونی ندارد. »میل ما همیشه میل دیگری 
دیگری  از  هم  دیگر،  عبارت  به  است، 

نشأت می گیرد و هم به سمت آن هدایت 
ما  که  است  این  گیج کننده  نکتۀ  می شود. 
این  که  باشیم  مطمین  نمی توانیم  هرگز 
دیگری از ما چه می خواهد و از ما انتظار 

می رود چه باشیم.«)ژیژک، 1۳86 : 1۴(
ب: اما سوپراگو سویه یی بیرونی نیز دارد. 
به نحوی که سوپراگو روان کاوانه به عنوان 
بازتاب جمعِی حضور خود را  امر درونی 
از  بیرون  در  بزرگ«  »دیگری  حضور  به 
خود  سیمای  که  »دیگری«  می دهد.  سوژه 
به  حکومتی  نهادهای  قانون،  قالب  در  را 
می دهد،  درونی  امر  نمادیِن  شکلی  عنوان 
مستقر می گرداند. به نحوی که هر چقدر از 
گردد،  تبعیت  حکومتی  نهادهای  و  قانون 
تا  می گیرد  قرار  فشار  تحت  بیشتر  سوژه 
عنوان  به  خود  قانون  کنند،  نقض  را  آن 
بنیان گذار  خود،  خشونت،  بازدارندۀ  امر 
خشونت و تخطی از خود می  شود. سوژه 
را  جامعه  نظم  باید  شدن  به هنجار  برای 
همان  نمادین  جهان  همان  قانون  بپذیرد. 
با  سوژه  که  می باشد  موجود  هنجارمندی 
پذیرش آن به سوژه گی دست پیدا می کند 
دیگری  حضور  بدون  سوژه گی  فرایند  و 
روان کاوی  در  که  نحوی  به  ندارد.  معنی 
از  باید  داشتن  وجود  برای  »فرد  الکانی، 
سوی دیگری به رسمیت شناخته شود؛ اما 
تصویر  که  معناست  این  به  وضعی  چنین 
ما، که معادل خودمان است، متأثر از نگاه 
ما  ضامن  دیگری  بنابراین،  است.  دیگری 
می شود.«)هومر:1۳88: ۴5( بدین ترتیب، 
از  یکی  دیگری  حضور  سلطۀ  خشونت 
سوژه  است.  شدن  سوژه  روند  نواقص 
دِل  و  نمادین  جهان  دِل  در  را  خودش 
قوانین آن معنی می دهد و  به همین اعتبار 
بزرگ  دیگری  یا  نمادین  امر  سو  یک  »از 
مقدم بر ماست و از  طرف دیگر، از طریق 
ما سخن می گوید.« )ژیژک، کژنگریستن : 

)65 : 1۳88
ابعادِ  از  پرده  کژنگری،  سویۀ  با  ژیژک   
آن که،  برمی دارد. ضمن  آدمی،  ذاِت  پنهاِن 
می توانند  انسان  درونی  پنهاِن  ابعاد  این 

بگذارند  آدمی  ذات  از  فراتر  را  خود  پای 
و در عرصۀ بیرونی در قالِب دیگری بزرگ 
لحاظ  خشونت  اعمال  در  و  شوند  نمایان 
در  را  هیتلر  و  استالین  اگر  این که  گردند. 
ابراز خشونت مقصر بدانیم چون »جنایاتی 
که به نام استالین و هیتلر انجام شد، ربطی 
افراد  روان شناسی  یا  منحرف  طبیعت  به 
دیگری  منطق  حاصل  بلکه  است،  نداشته 
این  بر  نقیضه   )15: است.«)همان  بزرگ 
داللت  شدن  خشونت  »شیفتۀ  کانتی  رویۀ 
دارد؛  کانت  تعبیر  به  بنیادین  سنگدلی  بر 
قانون اخالق برای تعدیل قدرت عواطف، 
می شود،  تحمیل  خشونت  نوعی  با  خود 
خشونت چوبۀ دار که برپا می کند تا عاشِق 
لذت را به کف نفس وا دارد.«)فرایا، 1۳90 
در  معاصر  عصر  شدۀ  نیم  دو  انسان   )22:
پایش  اگر  حتا  است،  انسان  درونی  ذات 
در  چه  موجود  نواقص  بگذارد.  فراتر  را 
درون سوژه و چه در فرایند سوژه شدن و 
حضور او در بیرون از خود، زمینه را برای 
فراهم  میل  جابه جایی  و  خودبیگانه گی  از 
میل  تحقق  خشونت  اگر  نحوی،  به  آورد. 
برای  را  زمینه  تنها  نیاورد،  فراهم  را  سوژه 
فراهم  دیگری  مضاعف  و  پنهان  خشونت 
می آورد. به واسطۀ همین نقصان، ژیژک به 
نواقص درونی و بیرونی اشاره می کند. در 
گزارۀ ژیژک در باب اطاعت از قانون خود 
گویا است. پنهان شده گی و عدم تعیین که 
می باشد،  خشونت  بودن  تجلی  خاصیت 
تشدید  را  آن  بودن  مضاعف  راز  واقع  در 
شدن  تسلیم  نه  قانون  از  »اطاعت  می کند. 
به فشار خارجی، یا به اصطالح زور عریان 
غیر عقیدتی است، بلکه اطاعت از امر است 
از آن حیث که مافوق درک و فهم است، 
از آن حیث که دارای خصلت غیر عقالنی 
است: این خصلت ترومایی و هضم نشدنِی 
مخفی  را  آن  کامل  آمریت  تنها  نه  قانون 
است.«  آن  برداشتگر  شرِط  بلکه  نمی کند، 

)ژیژک، عینیت ایدیولوژی، 1۳90 : 86(

حاشیه  آن ها  دارند،  حضور  مذاکرات  و  نشست ها  اغلب  در  بی هدف  آدم های 
می روند و حضار را خسته می کنند. این افراد معموالً فقط طالب توجه هستند و 
هدف دیگری جز سخن گفتن ندارند. به آن ها اجازه ندهید وقتی را که هر ثانیۀ آن 
در مذاکرات حیاتی است هدر بدهند. الزم است کنترل اوضاع را به دست بگیرید، 
فراموش نکنید که اگر از این افراد چشم پوشی کنید یا سعی کنید به آن ها اجازه 
دهید نیازهای شان به توجه را در حین مذاکره برآورده کنند، به سایر افراد حاضر 
در جمع بی احترامی کرده و حقوق آن ها ا ضایع کرده اید. در برخورد با این افراد:

ـ بر اصل موضوع مذاکره و دریافت خود از آن دایمًا تأکید کنید.
ـ فوریت دسترسی به افراد و محدودیت های زمانی را متذکر شوید.

ـ از یکی از حضار سوالی بپرسید تا سخن وری فرد بی هدف متوقف شود.
ـ پیش از شروع جلسه از افراد درخواست کنید هرگز از موضوع جلسه خارج 

نشوند.
برخورد با حاشیه پردازها

همیشه  هستید،  جلسه  طبق صورت  جلسه  بردن  پیش  درگیر  شما  که  حالی  در 
آن ها  کار  این  هستند،  حاشیه یی  صحبت های  مشغول  که  دارند  وجود  افرادی 
در جریان  که  است  این  این مشکالت  از  یکی  ایجاد می کند.  فراوانی  مشکالت 
از دست می دهید.  نیز  را  افراد  بیهودۀ آن ها، شما توجه سایر  بحث و جدل های 
فراموش نکنید که بحث های حاشیه یی اغلب مسری هستند و فوراً میان تمام افراد 
آن ها  درگیر  هرگز  مذاکرات  و  جلسات  کنندۀ  کنترل  عنوان  به  می شوند.  پخش 
نشوید و سعی کنید بحث های دیگران را نیز در نطفه خفه کنید و کنترل جلسه را 

به دست بگیرید. در مواقِع بروز حاشیه از توصیه های زیر کمک بگیرید:
ـ سکوت کنید و مستقیمًا به جمع نگاه کنید.

ضمنًا  و  کنند  مطرح  بلند  صدای  با  را  خود  بحث  بخواهید  حاشیه پردازان  از  ـ 
توضیح دهند ارتباط آن با صورت جلسه چیست.

ـ به فرد حاشیه پرداز بگویید مایلید نظر او را راجع به موضوعی مشخص بدانید.

برخورد با مشاجره طلب ها
برخی از افراد نیاز دارند در مورد هر موضوعی که مطرح می شود، بحث و ترجیحًا 
مخالفت کنند. برای این افراد فرقی نمی کند موضوع چیست و آیا آن ها در آن بحث 
افراد همواره  این  یا خیر.  یا طرف مشورت هستند  یا دارای اهمیت  صاحب نظر 
به دنبال فردی هستند تا او را در جریان مذاکره به عنوان خصم خودشان در نظر 
بگیرند و در ادامۀ کار با او مخالفت کنند. آن ها در هر موضوعی دست باال می برند 

و مخالفتی می کنند، مراقب این افراد باشید و از این راهکارها استفاده کنید:
ـ فرد را خطاب قرار دهید و از او علت مخالفت و راه حل جایگزینش را بپرسید، 

برای جلوگیری از اتالف وقت، از او بخواهید با اختصار توضیح دهد.
ـ اگر مشاجره کننده گان چند نفر هستند، از آن ها بخواهید سکوت کنند و سپس با 

کلمات خودتان مواضع آن ها را در مقابل هم تشریح کنید.
ـ صورت جلسۀ مورد توافق را دایمًا تکرار کنید.

ـ برای برقراری فضای مثبت، نقاطی را که هیچ فردی در جمع با آن ها مخالف 
نیست، دایمًا تکرار کنید و افراد را متوجه این نکات کنید.

ـ به افراد حاضر در جلسه، اهداف و منافع مشترک شان را یادآوری کنید.
ـ از درگیر شدن به عنوان یکی از طرفین مشاجره احتراز کنید. حتا اگر با یکی از 
طرفین هم عقیده هستید، به عنوان کنترل کنندۀ جلسه سعی در حفظ تعادل داشته 

باشید.
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بخش دوم و پایانی

کنترل جمع

 در جلساِت مذاکره

بخش چهارم

خشونت در نظرگاه انتقادی 

اسالوی ژیژک
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برازنده ترین  از  یکی  افغانستان  گذشته،  هفتۀ 
دانشمنداِن خود را از دست داد.

 محمدعمر فرزاد که استاد چندین نسل نوشتن و 
اندیشیدن در افغانستان بود، بر اثر حادثۀ ترافیکی 

در شهر مزارشریف درگذشت.
شاگرداِن او که امروزه از نام دارترین های افغانستان 
اند، جایگاه استاد محمدعمر فرزاد را در بخش های 

گوناگون فرهنگی و ادبی، ویژه می دانند.
استاد محمد عمر فرزاد شاعر، نویسنده، پژوهش گر، 
بزرگی  موالناشناِس  و  بیدل شناس  باستان شناس، 

بود که سال های درازی در این بخش ها کار کرد.
کشور  به نامِ  نویسندۀ  و  شاعر  داکتر سمیع حامد، 
و از شاگردان و دوستان نزدیِک مرحوم فرزاد در 
پیوند به جایگاه او می گوید: برازنده ترین کار استاد 
مقدمات  بود.  ادبی  استعدادهای  پرورش  فرزاد، 
می آموختند،  او  از  را  نیمایی  و  کالسیک  ادبیات 
این  در  شعور.  و  شور  از  سرشار  بود  مخاطبی 
شاعران  بهترین  از  شماری  که  نیست  تردیدی 
اینان  اند؛  فرزاد  استاد  شعرهای  شیفتۀ  افغانستان، 

مستقیم یا غیرمستقیم شاگرداِن او هستند.
دیدی  فرزاد  استاد  می گوید:  هم چنان  حامد  آقای 
اگر  نمونه:  گونۀ  به   داشت.  ادبیات  زمینۀ  در  باز 
کتاب های  برایش  می نوشت،  سپید  شعر  کسی 
با  می داد.  را  جهان  شعِر  برگردان های  و  شاملو 
شاعران جوان در زمستان ها متن های کالسیک را 
را  حافظ  غزل های  و  و خمسه  مثنوی  می خواند. 
باستانی  متن های  دیگر  از  و  داشت  بر  از  به تمام 

بخش هایی را از یاد می خواند.
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  خلیق،  محمد  صالح 
والیت بلخ در پیوند به چاپ آثار نشر نشدۀ محمد 
عمر فرزاد به روزنامۀ ماندگار می گوید: قرار است 
آثار استاد را جمع آوری و برای نشر آماده سازیم.

رییس اطالعات و فرهنگ بلخ خاطرنشان می کند: 
از آثارخود را چاپ هم کرده است.  استاد برخی 
برخی از نوشته هایش به  نام های مستعار چاپ شده 
اند و اما این آثار به  گونۀ مستقل اقبال چاپ نیافته 
نبود و دلیل آن  این کار  استاد در پی  اند و خود 
عادت گوشه گیری او و دوری جستن او از شهرت 

بود.
آقای خلیق که تا حال چندین مجموعۀ شعری و 
کتاب های پژوهشی از خود را نشر کرده، تصریح 
می کند: من تمام داشته هایم را مدیون راهنمایی ها 

و تشویق های روان شاد فرزاد می دانم. 
به  ارتباط  در  پژوهش گر  و  شاعر  محمدی  رضا 
صفحۀ  در  فرزاد  عمر  محمد  استاد  گذشت  در 
فیس بوکش چنین نوشته است: »استاد محمد عمر 

فرزاد تمثیلی زنده از اساطیر بی شمار بلخ و رندان 
تاریخ ادب فارسی بود. عمر ما جوانی اش را ندیده 
از  که  باختری  واصف  استاد  مثل  کسانی  اما  بود، 
طی  در  که  می دانستند  می شناختند،  را  او  جوانی 
همۀ این سال ها، دفتر مطبعۀ دولتی از اول صبح، 
قرارگاه دل بی قرار همۀ جست وجوگران فضیلت 
پناه  آیینی  و  طایفه  و  قوم  هر  از  کسی  هر  بود؛ 
و  افکار  و  آثار  جان مایۀ  و  دلتنگی شان  روزهای 

نوشته های شان سایه سنگیِن این مرد بود.«
آقای محمدی در ادامۀ یادداشتش می افزاید: استاد 
فرزاد ستون معرفت مزار و نشان نجابت بلخ بود. 
وقتی می نشست و خمسه را از حفظ می خواند، به 
این علت که شاعران جوان را با فن و فوت ادب 

کالسیک آشنا کند بی این که مستقیم نصیحت شان 
کرده باشد. یا از شاعران ایران و دوستان تاجیکش 
صحبت می کرد، از کوچه های سمرقند و حافظیۀ 

شیراز، و برای ما حافظیه دل او بود.
که  ژورنالیست  و  شاعر  ایرج  شهباز  هم چنان، 
نزدیک  از  برده و  به سر  بلخ  سال های زیادی در 
استاد  این که  بیان  با  داشته،  آشنایی  فرزاد  استاد  با 
فرزاد پدر معنوی بسیاری از نویسنده گان و شاعران 
بلخ بود، به روزنامۀ ماندگار می گوید: فرزاد اهل 
اسرار  محل  سینۀشان  که  همان هایی  از  بود،  راز 
است. خیلی سعی کردم به من بیاموزند آن چه را 
یاد گرفته اند. اما اصرار می کردند که هوس چنان 
راهی را نکنم و می گفتند که در راه سفر به کابل 

صبحی نتوانسته به عبادت خدا به شیوه یی که خود 
داشته بپردازد و بعد از آن رنج های عظیمی دیده 

است.
عرفانی  بُعد  برایش  که  می کند  تأکید  ایرج  آقای 

محمدعمر فرزاد اهمیت بیشتر داشته است.
پادشاه، دانشمند، مورخ،  محمد عمر فرزاد فرزند 
شاعر  و  ادبیات شناس  پژوهش گر،  نویسنده، 
در  خورشیدی  هجری   1۳22 سال  در  افغانستان 

گذر ته توت شهر مزارشریف زاده شد.
او آموزش های خود را در رشته های دانش اسالمی، 
و  رسانید  فرجام  به  عربی  زبان  و  فارسی  ادبیات 
از سال 1۳۴5 به  کار رسمی در ادارۀ اطالعات و 

فرهنگ والیت بلخ پرداخت.
در  اجرایی  مختلف  سمت های  گذشته  در  فرزاد 
هم  درگذشت  از  پیش  و  داشت  فرهنگ  حوزۀ 
بلخ  والیات  فرهنگ  ادارۀ  مختلف  بخش های  در 

مشغول فعالیت بود.
او با نام های مستعار »خیرانی« و »شادیانی« نیز در 

مطبوعات افغانستان مطالب فراوانی نوشته است.
استاد فرزاد باالی چندین نسل از فرهنگیان بلخ و 

افغانستان حق استادی داشت.
و  ادبی  پارچه های  کوتاه،  داستان های  فرزاد،  از 
سروده هایی زیادی به جا مانده است که برخی از 

آثار او تا کنون منتشر نشده است.
حمل   18 سه شنبه  روز  صبح  فرزاد  عمر  محمد 
طرف  به  منزل  از  می خواست  حالی که  در   1۳9۴
شهر  بیهقی  چهارراهی  در  برود،  خود  کار  دفتر 
بعد در  با موتر تصادف کرد و مدتی  مزارشریف 

بیمارستان چشم از جهان فرو بست.
شادماِن  شیخ  منطقۀ  در  زادگاهش  در  استاد  پیکر 

والیت بلخ به خاک سپرده شد.
محمد  صالح  استاد  از  مرثیه یی  با  را  گزارش  این 
پایان  به  بلخ  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  خلیق 

می بریم:

مولوی بار دگر کوچیده...
کو؟ کجا شد آن عزیِز رفتۀ هم سوی من
آشنای لحظه های عمر و خوی و بوی من

با که خواهم رفت تهران و دوشنبه بعد از این
می نشیند در همایش ها که در پهلوی من؟

شهر من باری دگر ویرانۀ ویرانه شد
مولوی بار دگر کوچیده است از کوی من

شعرِ تر می گویم اکنون هم، ولی با اشک و 
خون

های هاِی گریه  گردیده ست آن هوهوی من
تازه هایم را بخوانم پیش کی و در کجا؟
دفتر فرزاد، دیگر بسته شد بر روی من

»مولوی بار دگر      

      کوچیده است

               از کوی من«

هلل بهزاد
روح ا
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قاتالن نیروهای امنیتی...
ساحات  در  که  داد  دستور  جدی  طور  به  بلخ  امنیتی 
مسوولیت شان تدابیر امنیتی را بیشتر از پیش گسترش دهند 
و با تمام قوت در مقابل تروریستان بایستند و اجازه ندهند 
که دشمنان افغانستان به مردم ملکی و قوای امنیتی ما زیان 

برسانند.
سرقوماندان  منحیث  که  کرد  نشان  خاطر  جمهور  رییس 
اعلی قوای مسلح افغانستان، مسوولیت و مکلفیت دارد که 
منسوبان قوای مسلح و مردم عام را حفاظت نماید، از این رو 
آنانیکه باعث کشته شدن مردم و منسوبان قوای مسلح ما 
می شوند هیچگاهی بخشیده نخواهند شد بلکه در روشنایی 

قوانین نافذۀ کشور با آنان برخورد صورت خواهد گرفت.

علی پارسـا
سراشیبی  در  ملی  وحدت  دولت  حاال  این که  در 
قرار دارد، شاید کمتر کسی تردید داشته باشد. حاال 
دیگر  بارِ  یک  نیست  بد  رسیده،  این جا  به  کار  که 
ریشه های  دولت،  این  کارنامۀ  بر  کلی  مروری  با 
این وضعیت را بررسی کنیم. این دولت که برآمده 
بن بسِت  از یک  توافق نامۀ سیاسی پس  دِل یک  از 
از  که  آبی  با  کار  اوایِل  در  بود،  انتخاباتی  سنگین 
ملی«  وحدت  »دولت  فرهیختۀ  عنواِن  اعتبار 
کرده  خلق  را  بسیاری  خوش بینی های  می خورد، 
توافق نامه و  آن  مفاد  از  با عدول  رفته رفته  اما  بود. 
عنصر  بر  متکی  اقتدارطلبانۀ  گرفتِن حرکت های  پا 
قومیت، برای آن چه قرار بود »دولت وحدت ملی« 
کار  به روی  منتج  و  کرد  باشد، جامه اش کوچکی 
با چاشنِی  تنش  و  از کشمکش  پُر  آمدِن حکومتی 

افزون طلبی های قوم گرایانه شد.
کرسی  بر  احمدزی  اشرف غنی  زدِن  تکیه 
عبداهلل  داکتر  توافِق  و  تأیید  با  ریاست جمهوری 
سمِت  در  عبداهلل  داکتر  گرفتِن  قرار  همچنین  و 
توافِق  و  تأیید  با  اجرایی  ریاست  تازه تعریف شدۀ 
آقای غنی، سبب شد که نظام جدید، عنوان دولِت 
وحدت ملی بر خود بگیرد و قرار شد آن ها ضمن 
اصالحی  برنامه های  مملکت،  امور  اشتراکِی  ادارۀ 
برای عبور از بحران های تاریخی پی بگیرند. اما از 
آن جا که این توافقات صرفاً برای عبور از بن بسِت 
انتخاباِت ریاست جمهوری بر هر دو نامزد تحمیل 
کارویژه های  و  فلسفه  از  ذهناً  دو  هر  و  بود  شده 
به زودی  بودند،  دور  به  ملی«  وحدت  »دولت 

ملی« صفتی  »وحدت  و  باخت  رنگ  قرار های شان  
بی مسما بر حکومت دارِی آن ها شد. 

قراردادی یی  رسِم  و  اسم  از  جدا  ترتیب،  این  به 
که بر این فرزند ناخلِف انتخاباِت پُرتقلب گذاشته 
این  در  که  رویایی ست  ملی«  »دولت وحدت  شد، 
سرزمین هرگز تن به ظهـور نداده و تا کنون هم جز 

یک سوءبرداشت از آن ارایه نشده است.
و  مقدمات  شک  بدون  ملی  وحدت  دولت 
سخن  آن ها،  تحقق  بدون  که  دارد  پیش شرط هایی 
گفتن از چنین دولتی خواب است و جنون است و 
خیال است و محال! از عمده ترین این پیش شرط ها، 
تغییر نظام سیاسی کشور به یک نظام پارلمانی است. 
نظام  یک  در  ملی  وحدت  دولت  از  گفتن  سخن 
دولت وحدت  عنوان  و  کنونی  نظام  مانند  ریاستی 
است  مضحک  همان قدر  دادن،  دولت  این  بر  ملی 
نامیدن!  کابل«  »دریای  را  کابل  شهر  گندرودِ  که 
تعدیل  برای  اضطراری  لویه جرگۀ  از  تا  نتیجه  در 
سخن  نباشد،  خبری  نظام  تغییر  و  اساسی  قانون 
گفتن از دولت وحدت ملی هم بیهوده است. تنها 
لویه جرگۀ اضطراری است که می تواند با بازتعریِف 
متمرکِز  ریاستی  نظام  تغییر  و  کشور  سیاسی  نظام 
کنونی به نظام پارلمانی، راهی به رهایی بگشاید. به 
عالوه با گام نهادن به سمت نظام پارلمانی، جایگاه 
اقلیت های قومی در کشور هم تعریف می شود و به 
این ترتیب، مشارکِت همۀ اقوام و گروه ها به نحوی 
فلسفۀ وجودی  می گردد.  تضمین  نظام  در ساختار 
دولت وحدت ملی هم در واقع همین مسالۀ توزیِع 
تضمین  و  موجود  اقلیت های  همۀ  میان  قدرت 

جایگاهِ همۀ آن ها در ساختار دولت است.
از سوی دیگر، وقتی سخن از »دولت وحدت ملی« 
می رود، بی درنگ ذهِن آدمی به سوی مفهومی فراتر 
و گسترده تر از آن چه امروز »حکومت وحدت ملی« 
مقولۀ  بر  تأکید  می شود.  کشانده  می شود،  خوانده 
»دولت وحدت ملی« به معنای حضور و مشارکِت 
فعاِل همۀ اقلیت ها در تمام نهادهای دولتی به شمول 
در  است.  قضایی  نهاد  و  تقنینی  نهاد  اجرایی،  نهاد 
حالی که در حکومت کنونی حتا اگر سران نظام بر 
مقولۀ وحدت ملی تأکید هم می کنند، منظور آن ها 
رکن  در  صرفاً  مختلف  اقوامِ  میان  قدرت  تقسیم 
اجرایی دولت است؛ بی آن که بر اصل »وحدت ملی« 
در دو رکِن دیگر و به خصوص رکن قضایی که زیر 

بلیط رییس جمهور قرار دارد، توجهی شود.
تحت  دولتی  اوالً  که  می شود  دیده  اوصاف  این  با 
این  در  نه  ـ  کنون  تا  ملی«  وحدت  »دولت  عنوان 
ـ شکل  قرن گذشته!  نیم  و  دو  در  نه  و  ماه  هفت 
عنوان  که  هم  کنونی  دولت  ثانیاً  است.  نگرفته 
»دولت/حکومت وحدت ملی« را به خود تخصیص 
داده، نه تنها در راه »وحدت ملی« گام نگذاشته که 
حتا در آن سوی دیگِر این جریان به سرعت و شدت 

در حرکت است!
واقعیت این است که در نظام کنونی و به خصوص 
در حلقه رییس جمهور و اطرافیانش، حتا »حکومت 
وحدت تیمی« هم به رسمیت شناخته نمی شود؛ چه 
رسد به دولت وحدت ملی. من باِب تأیید این مدعا 
همان بس که معاون اول رییس جمهور غنی، همان 
رقابت های  دستاِن  رستِم  دیروز  تا  که  رایی  بانِک 

اعتراض  به  لب  امروز  بود،  اشرف غنی  انتخاباتی 
گشوده و از بی مروتِی آقای غنی گله می کند. چه بسا 
طیف ها و جریان های دیگری که تا دیروز یار غار 
جناب رییس جمهور بوده اند و امروز بر طبل دشمنی 
با او می کوبند. فراتر از این اختالفات درونی، واضح 
است که چنین تیمی با چنین میل مفرطی به معشوق 
دولت  توافق نامۀ  به  بستن  عهد  علی رغم  قدرت، 
دیگر  تیِم  حِق  دادن  به  سخاوتی  نه  ملی،  وحدت 
دارد و نه هم تمایلی! با این حساب دولت/ حکومت 
وحدت ملی بیش از آن که دغدغۀ عمِل دولت مردان 

ما باشد، لق لقۀ زباِن آن هاست.
با وجود همۀ این واقعیت ها باید گفت که متأسفانه 
ما در شرایط کنونی جز نامی از دولت وحدت ملی 
چیزی افزون نداریم. این عنوان پُرزرق و برق هیچ 
که  ملی  وحدت  نجات بخِش  دولِت  آن  با  دخلی 
بدون شک یکی از معدود راه های رهایی افغانستان 
است، ندارد. با این وصف، متأسفانه به کارگیری این 
نتیجه  اگر یک  کنونی،  ناکام  برای حکومت  عنوان 
بدنامی  جز  چیزی  آن  باشد،  داشته  عینی  پیامد  و 
راه حل نجات بخش  استهزاء گرفته شدِن یک  به  و 
نخواهد بود. ناکامِی این حکومت سبب می شود که 
مردمِ ما پس از این با دیدۀ شک به تیوری کارآزموده 
و موفِق »دولت وحدت ملی« بنگرند و نگاه آن ها 
به این مقولۀ لگدمال شده در میداِن زیاده طلبی ها و 
اقتدارگرایی های فردی و تیمی نیز ماننِد بسیاری از 
ارزش های قربانی شده در این سرزمین، سیاه شود. 
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نباید در آتش...
که  تجربه یی   یابد.  دست  خود  خواست های  به 
جنگ  از  پس  شمالی  کوریایی  چون:  کشورهایی 
دو بالک، ایران پس از انقالب به خاطر دست یافتن 
آزمایش  از  پاکستان پس  قسمًا  و  به سالح هسته یی 
سالح هسته یی در سال 1997 به منصۀ اجرا گذاشتند. 
بعضی کشورها منافع خود را در گرو بی طرفی کامل 
دانستند، مانند: جمهوری ترکیه که در جنگ جهانی 
دوم به دلیل آسیب های جدی یی  که در جنگ جهانی 
اول خالفت عثمانی متحمل شده بود، نخواست این 
تجربه را دوباره تکرار کند. نوع سوم عدم تعهد و یا  
به  کشورها  بعضی  که  می باشد    Disconnection
و  اقتصادی  امنیتی،  ایدیولوژیک،  نگرانی های  خاطر 
فرهنگی خود، سیاستی را دنبال نمودند که هیچ گونه 
وابسته گی به یکی از قدرت ها را به میان نیاورد. نمونۀ 
آن را در جنبش عدم انسالک پس از قطب بندی های 
جهان به بلوک شرق و غرب می توان مشاهده کرد. 
ایتالف ها  تشکیل  سیاست گذاری ها  این  اخیر  نوع 
می باشد. این نوع دیپلماسی نسبت به دیگر گونه های 
آن  تاریخ  و  داشته  بیشتر  کارآیی  خارجی،  سیاست 
به  تاریخ  درازنای  در  و  برمی گردد  باستان  یونان  به 
پایداری صلح  ایجاد شده، و حتا  متفاوت  گونه های 
و  اتحاد  در  ریشه  اروپا،  مذهبی  جنگ های  از  پس 

توازن قوا در این قاره دارد.

خاورمیانه و اتحادهای ناپایدار
استراتژیک،  و  مهم  جغرافیایی  موقعیت  کنار  در 
فرهنگی،  اتنیکی،  اختالفات  دارای  خاورمیانه 
و  ناامنی  نطفه های  که  می باشد  نیز  دینی  و  مذهبی 
شکل گیری  از  پس  می  پروراند.  خود  در  را  بی ثباتی 
ثبات  به   منطقه  این  نیرومنِد  کشورهای  خاورمیانه، 
و امنیت اهمیت قایل شده و پیوسته تالش کرده اند 
همانند اروپای قرن هفدهم، امنیت و ثبات را در این 
منطقه در حفظ توازِن قوا جست وجو کنند و افسار 
به دست  اتحادها  با  را  و سرکش  نیرومند  کشورهای 
گیرند. به همین ملحوظ، اتحادها در این منطقه سیال 
و متغیر بوده است. داوود اغلو )نخست وزیر کنونی 
ثبات  استراتیژیک«،  »عمق  کتاب  نویسندۀ  ترکیه( 
کشورهای  »نیرومندی«  توازن  مرهون  را  خاورمیانه 
ایران، مصر و ترکیه می داند که این مثلث در مقاطع 
مختلف به خاطر مهار کردن نیروی تهاجمی یکدیگر، 
در  یازیده اند.  ناپایدار دست  و  مقطعی  اتحادهای  به 

دیپلماسی  و  سویز  کنال  بحران  از  پس  پنجاه  دهۀ 
فعال جمال عبدالناصر رییس جمهور مصر، اتحاد میان 
از  اتحاد پس  این  اما  آمد؛  به وجود  ترکیه   و  ایران 
انقالب اسالمی ایران از هم پاشید و اتحاد جدیدی 
ایران  قدرت  محارکردن  به خاطر  مصر  و  ترکیه  میان 
در خاورمیانه شکل گرفت. همین طور با شکل گیری 
پکت بغداد )1955-1959( ایران، ترکیه و عراق در 
سوریه  و  مصر  سعودی،  عربستان  کشورهای  مقابل 
با  ایتالف تشکیل دادند.  با هم نزدیک شدند و یک 
گرفت.  شکل  اتحادهایی  نیز  کویت  به  عراق  حملۀ 
را  سوریه  و  مصر  سعودی،  کشورهای  جانب  ترکیه 
حمایت  عراق  از  نحوی  به  اردن  و  ایران  و  گرفت 

کردند. 
این ایتالف ها به خاطر منافع کشورها و موقعیت های 
تغییر  حال  در  همیشه  منافع شان  اهمیت  و  تاریخی 

بوده است. 
کش و قوس های سعودی و ایران در خاورمیانه

و  ایران  روابط  ایران،  در  اسالمی  انقالب  از  پیش   
رییس جمهور  نیکسون  استراتژِی  به خاطر  سعودی 
امریکا در خاورمیانه دوستانه بود؛ چون نیکسون در 
راستای تأمین صلح خاورمیانه باورمند به همکاری های 
متفقیِن امریکا در این منطقه بود. بنابراین سعودی ها 
ملزم  بودند،  امریکا  متحدین  از  که  محمدرضاشاه  و 
هم  با  منطقه  این  در  ثبات  نگهداری  به خاطر  شدند 
همکاری داشته باشند. به همین ملحوظ، واشنکتن به 
به  هر دو کشور سالح می فروخت و تالش می کرد 
گونه یی توازن را میاِن هر دو کشور خاورمیانه حفظ 

کند.
رهبری  رقابت های  و  ایران  در  اسالمی  انقالب  با   
جهان اسالم میان ایران و سعودی، کشور ایران سعی 
کرد تا انقالب را به سعودی بفرستد و رژیم آل سعود 
را در این کشور سقوط دهد که این داعیه آل سعود را 
به وحشت افکند. به قول جوسیکا محقق خاورمیانه، 
شیعه های  قیام  با  که  افتاد  اندیشه  این  به  سعود  آل 
عربستان، چاه های نفت از دست آن ها بیرون خواهد 
و  ایران  هشت سالۀ  جنگ  در  سعودی  بنابراین  شد. 
عراق، جانب عراق را گرفت و در سال 1988 درب 
بسته شد و  ایران  و  میان سعودی  دیپلماتیک  روابط 
برای حجاج ایرانی در سعودی مشکل تراشی ها شروع 

شد.
روابط این دو کشور در جریان حکومت رفسنجانی و 
خاتمی کمی بهبود یافت، اما پس از سال 2001 تهران 

این منطقه  به دیگر کشورهای خاورمیانه، در  نسبت 
از نفوذ چشم گیری برخوردار شد. ایرانی ها توانستند 
با حکومت عراق، برخی از گروه های یمنی، حزب اهلل 
برخی  فلسطین،  در  حماس  سوریه،  حکومت  لبنان، 
بپردازند.  روابط  تحکیم  به  و...  پاکستان  احزاب  از 
برای  منطقه  کشورهای  در  ایران  نفوذ   گسترش 
بسیاری از کشورها به ویژه عربستان سعودی، ترکیه، 
این  بنابراین،  بود.  تحمل  غیرقابل  پاکستان  و  قطر 
کشورها به خاطر جلوگیری از نفوذ ایران، به پرورش 
گروه های افراطی پرداختند و اتحادهایی را علیه ایران 

به وجود آوردند.

افغانستان نباید رزمگاه سعودی و ایران شود
با توجه به همۀ کش وقوس ها میان سعودی و ایران، 
ایجاب می کند که افغانستان منافع ملِی خویش را در 
نظر گرفته و از داخل  شدن در این درگیری ها بپرهیزد 
افغانستان  به  را  فرقه یی  و  مذهبی  پای جنگ های  و 
نکشاند؛ زیرا از هر رهگذری که به این تصمیم کابل 

نگریسته شود، نفعی در آن به چشم نمی خورد.
فرض  کابل  آدرس  از  غنی  رییس جمهور  آقای  اگر 
را بر رویکرد ذهنیت  باور گرفته باشد و تأمین منافع 
کشور را در متغیرهای ذهنی خود که همانا کشاندن 
سعودی  سوی  از  مذاکره  میز  به  طالبان  و  پاکستان 
تیر  باشد،  دانسته  است،  کشور  این  اصلی  متحد  که 
است.  گرفته  پیش  در  ترکستان  ره  و  زده  خطا  به 
نظامی »عمق  منظر  از  افغانستان  پاکستانی ها در  زیرا 
جبهه  عقب  را  کشور  این  و  دارند  استراتیژیک« 
هند  با   جنگ  در  بشری شان  منابع  تأمین کنندۀ  و 
می دانند و از منظر اقتصادی نیز افغانستان برای این 
کشور دهلیزی محسوب می شود که به  آسیای میانه 
منتهی می گردد. از جانب دیگر، آب های فراواِن این 
کشور  این  که  می شود  سرازیر  پاکستان  به  کشور 
عالقه مند مدیریت آب ها از سوی حکومت افغانستان 
این ها  از  کمتر  به  پاکستانی ها  جهت،  بدین  نیست. 
نیروهای  تجهیز  و  تمویل  از  و  شد  نخواهند  قانع 

دهشت افکن در افغانستان دست نخواهند برداشت. 
نمی توان  منطقه  در  را  ایران  نقش  دیگر،  جانب  از 
دولت  تا  می کند  ایجاب  بنابراین،  گرفت.  نادیده 
و  بردارد  خود دست  از خیال پردازی های خامِ  کابل 
جنگ های نیابتِی کشورهای منطقه را از خاورمیانه و 

پاکستان به افغانستان انتقال ندهد.

اولیگارشی در زورِق »دولت وحدت ملی«

نگرانی شدید اعضای مجلس... 
شدیدی را در پارلمان برانگیخته است. برخی از نماینده گان 
اختالف  و  نابسامانی ها  به  اعتراض  در  که  کردند  پیشنهاد 
مسدود  پارلمان  دروازه  عبداهلل،  و  غنی  اشرف  بین  نظرها 

شود.
اما رییس مجلس گفت که یک روز مشخصی برای بررسی 
علل و عوامل ناامنی ها اختصاص داده می شود: »تعدادی از 
نماینده گان مردم در ولسی جرگه پیشنهاد می کنند که دروازه 
یک  باید  که  می گویند  دیگر  تعدادی  و  شود  بسته  شورا 
تصمیم جدی گرفته شود که دولت متوجه مسوولیت هایش 

ساخته شود.«
برخی از نماینده گان هشدار دادند که با ادامه این وضعیت 
»دولت در وضعیت فروپاشی« قرار می گیرد زیرا در عمل 
این  قیمت  گفتند،  نماینده گان  این  ندارد.  وجود  حکومتی 
نابسامانی ها را مردم می    پردازند و پارلمان باید چاره درستی 

برای حل این معضل بیابد.

امضای توافقنامۀ ترانزیتی...
افغانستان  تجارت  اتاق های  معاون  الکوزی  جان  خان 
به  افغانستان  از سوی  نباید  توافقنامه  این  کرد:  خاطرنشان 
امضا برسد، زیرا در آن تنها منافع پاکستان دیده شده است.

وی اذعان داشت: تاکنون پاکستان هیچ توجهی به مشکالت 
و  »واگه«  بندرهای  در  افغانی  تجار  و  بازرگانان  ترانزیتی 

»کراچی« نداشته و برای رفع آن اقدامی نمی کند.

ACKU
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ورزش
انتقاد شدید ونگر از آغاز 

زودهنگام فصل آینده لیگ برتر

دیه گو مارادونا به انتقاد از لوئیس فان خال - سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد 
- به دلیل بازی ندادن به رادامل فالکائو پرداخت.

ترک  دلیل  به  فان خال  از  شدید  انتقاد  به  استوویچکف  هریستو  آنکه  از  پس 
این مربی را مربی بدی دانسته بود،  بارسلونا پرداخته بود و فرانک ریبری که 

این بار دیه گو مارادونا با انتقاد از لوئیس فان خال، او را شیطان نامید.
بازی   12 در  تاکنون  فصل  ابتدای  از  منچستریونایتد  کلمبیایی  مهاجم  فالکائو 
از ابتدا به میدان رفته است. او تابستان گذشته به صورت قرضی از موناکو به 
شیاطین سرخ پیوست ولی در این تیم نمایش ضعیفی از خود نشان داد، هرچند 

مارادونا معتقد است فان خال مسئول بازی ضعیف فالکائو است.
من  و  بود  عالی  جهانی  جام  در  کلمبیا  گفت:  کلمبیا  ملی  تیم  از  تمجید  با  او 
فکر می کنم در نهایت حریفان خطر کلمبیا را احساس کردند. وقتی رودریگز 
یا کوادرادو صاحب توپ می شدند این خطر به راحتی قابل احساس بود. آنها 
نمایش بسیار خوبی در این جام داشتند و شایستگی باالیی از خود نشان دادند.

کلمبیا  شاید  داشت،  حضور  جهانی  جام  در  فالکائو  اگر  داد:  ادامه  مارادونا 
می توانست اولین قهرمانی خود را در جام جهانی بدست آورد. فالکائو به دلیل 
مصدومیت غایب بود. انتقال از فرانسه به انگلیس مشکل است و او نیاز داشت 

تا خود را با فوتبال جزیره هماهنگ کند.
و  پرداخت  مادرید  رئال  ستاره جوان  رودریگز  از  تمجید  به  مارادونا همچنین 
افزود: رودریگز بازیکن با استعدادی است. او قادر به انجام کارهایی فوق العاده 

است؛ درست مثل بقیه چپ پاها.

نگران  که  شده  مصدومیت  بحران  دچار  تیمش  می گوید  بایرن مونیخ  سرمربی 
کننده است.

بایرن مونیخ در دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان مهدی بن عطیه 
را نیز از دست داد تا تعداد مصدومان این تیم افزایش یابد. بایرن که این هفته 
باید در لیگ قهرمانان اروپا نیز بازی کند با مشکل بازیکن روبه رو شده است و 

گوآردیوال نیز این مشکل را بحران جدیدی برای تیمش توصیف کرد.
این مربی اسپانیایی درباره وضعیت تیمش گفت: متاسفانه مصدومان زیادی داریم 
که باعث شده است تیم در شرایط بحرانی قرار گیرد. فرانک برای حدود 5 هفته 
در تمرین ها حضور نداشته است. او شاید بتواند مقابل پورتو برای دقایقی به 
میدان برود. از طرفی نمی دانم که شوآین اشتایگر می تواند برابر پورتو به میدان 
برود یا خیر. درست است که شرایط ما بسیار سخت و بحرانی است اما قلب های 
بزرگی داریم و سرشار از روحیه هستیم تا بتوانیم حریف خود را غافلگیر کنیم.
سرمربی بایرن مونیخ ادامه داد: بازیکنانی داریم و باید به صورت چرخشی از آنها 
استفاده کنیم. تا آخر به مبارزه ادامه خواهیم داد. بن عطیه بین 2 تا ۴ هفته غایب 
خواهد بود. وضعیت ما بسیار حیاتی است. امیدوارم هواداران در آلیانس آره نا به 

تیم کمک کنند. ما به پشتیبانی نیاز داریم.
در  می دانم  اما  هستم  جوان  هنوز  گفت:  پورتو  با  رویارویی  درباره  گوآردیوال 
مربی  من  بیفتد.  اتفاقی  چه  است  ممکن  بعد  مرحله  به  راهیابی  عدم  صورت 
باشگاه واقعا بزرگی هستم و می دانم در صورت نرفتن به نیمه نهایی مشکالتی 
ایجاد خواهد شد. این بخشی از کار است و من برای آن آماده ام. خیلی خوش بین 

هستم. قبال گفته ام این بازی را می بریم و من فکرم را تغییر نداده ام.
او در پایان گفت: می دانم که برای گوتسه سخت بود که مقابل دورتموند از ابتدا 
بازی نکرد. او انسان فوق العاده ای است. فوتبال زندگی اوست. او یکی از بهترین 
بازیکنانی است که با من کار کرده و ناراحت بودم که نمی تواند بازی کند اما 
این تصمیم من بود. بوآتنگ هم برای ما بسیار مهم است. فکر می کنم او در حال 

حاضر یکی از سه مدافع برتر جهان باشد.

سرمربی آرسنال از این که باشگاه ها رای به آغاز زودتر از موعد فصل 
آینده داده اند، انتقاد کرد.

تورهای تابستانی باشگاه های مختلف در سال های اخیر به کابوس برخی 
در  که  است  مربیانی  از  یکی  ونگر  آرسن  است.  شده  بدل  مربیان  از 
سال های اخیر همواره به برنامه ریزی هایی که در این زمینه وجود دارد، 

اعتراض کرده است.
تا  می شود  آغاز  اگست  هشتم  از  انگلیس  برتر  لیگ   2015-16 فصل 
اروپایی  رقابت های  در  حضور  برای  را  خودشان  برتری  لیگ  تیم های 
آماده کنند. با توجه به این که فینال جام حذفی انگلیس هم ۳0 می انجام 
می شود و آرسنال هم باید هفته آینده در چارچوب همین جام به مصاف 
فصل،  پایان  تا  باالست.  بسیار  تیم  این  بازی های  تعداد  برود،  ردینگ 
بازی های بین المللی نیز باید انجام شوند و بالفاصله پس از پایان فصل و 

چند روز استراحت، تمرین های تور تابستانی آغاز می شوند.
توپچی ها قرار است در تابستان پیش رو به مالزی و استرالیا سفر کنند تا 
اردوی پیش فصل و دیدارهای تدارکاتی شان را در این دو کشور برگزار 
نیز پیش تر اعالم کرده بود تیمش  کنند. ژوزه مورینیو، سرمربی چلسی 
به  می خواهد  انگلیس  برتر  لیگ  در  قهرمانی  کسب  از  پس  است  قرار 
اردویی خارج از انگلیس برود. از ژاپن به عنوان مقصد آبی ها یاد شده 

است.
راهی  مالزی،  و  استرالیا  در  اردو  پایان  از  پس  آرسنال  دیگر  سوی  از 
سنگاپور می شود. آنها در راه بازگشت از خاور دور، به امارات متحده 
نیز  می شود  برگزار  کشور  این  در  که  جامی  در  تا  رفت  عربی خواهند 

شرکت کنند.
از  باید  اروپایی  بزرگ  باشگاه های  است  معتقد  چه  اگر  ونگر  آرسن 
فرصت های تبلیغاتی که برایشان ایجاد می شود نهایت استفاده را ببرند و 
هواداران زیادی را از در سراسر دنیا برای خود جمع کنند اما این مساله 

فاصله زیادی با دنیای پاک فوتبال دارد.
ونگر در این زمینه گفت: نه، به هیچ وجه تیمم را به اردوهای پس از 
پایان فصل نمی برم. این طور تورها یک کابوس هستند. در اردوهای پیش 
فصل، بازیکنان زیر فشار زیادی هستند تا خودشان را برای آغاز فصل 
آماده کنند اما در اردوهایی که پس از پایان فصل برگزار می شوند، درست 
است که هواداران زیادی برای تماشای مسابقه می آیند اما بیشتر بازیکنان 
در تعطیالت به سر می برند. البته فضای خوبی بر آن حاکم است و سختی 
مسابقه هایی که پیش از آغاز فصل برگزار می شوند را ندارد. ممکن است 
تور تعطیالت خوبی باشد و فضای بسیار خوبی هم بر آن حاکم باشد اما 

از نقطه نظر فوتبالی، برگزار آن معنای خاصی ندارد.
قرار  آنها  می کند.  برگزار  اتریش  کشور  در  اردو  یک  سال  هر  آرسنال 
است یک تور پیش فصل کوتاه مدت را نیز در کشور هند برگزار کنند 
که  است  باور  این  بر  ونگر  بود.  عالی خواهد  برایشان  مالی  نظر  از  که 
چنین سفرهایی می تواند به شناخته شدن هرچه بیشتر برند باشگاه آرسنال 

منجر شود.
ونگر در این زمینه گفت: برگزاری و حضور در چنین تورهایی طی یک 
مدت کوتاه، بسیار سخت است اما در هر حال باید راهی برای آن یافت. 
هیچ کس نمی تواند شهرت جهانی باشگاه را انکار کند و فکر می کنم همه 
از این که باشگاه بتواند پول درآورد، استقبال می کنند. اگر نتوانید تیم تان 
به  تیم  برای یک  بدون شک  پیش فصل  تورهای  کنید،  آماده  را خوب 
کابوس بدل می شوند. همه باشگاه ها به این که فصل آینده زودتر از موعد 
آغاز شود رای داده اند. این هم یک کابوس بزرگ برای ماست. برخی از 
بازیکنان باشگاه ما تا 21 ژوئن )۳1 خرداد( در کوپاآمریکا بازی می کنند. 
تعطیالت  فصل،  طول  در  ما  که  این  است  کننده  نگران  که  مساله ای 
زمستانی هم نداریم. نمی دانم ما می خواهیم چه زمانی به بازیکنان بدهیم 

تا استراحت کنند. این، شدنی نیست.
سرمربی توپچی ها در ادامه تاکید کرد: من مخالف آغاز زودهنگام فصل 
هستم و ترجیح می دهم به جای این که فصل، زودتر از موعد آغاز شود، 
هر  می کنم  فکر  باشیم.  داشته  کریسمس  تعطیالت  در  بیشتر  بازی  یک 
تیمی بازیکنانی در اختیار دارد که باید به آنها اجازه دهد در تعطیالت 
زمستان  در  تعطیالتی  هیچ  ما  کند.  استراحت  کافی  اندازه  به  تابستانی، 
تابستانی  تعطیالت  بازیکنان  به  پس  این  از  گرفته ایم  تصمیم  و  نداریم 

هم ندهیم.
ونگر در پایان ابراز امیدواری کرد مراحل پایانی آماده سازی تیمش برای 

فصل آینده با مسابقه های لیگ قهرمانان اروپا تداخلی نداشته باشد.
مصاف  به  باید  انگلیس  برتر  لیگ  رقابت های  از  هفته  این  در  آرسنال 
برنلی برود و به دنبال کسب هشتمین پیروزی پیاپی خود در لیگ برتر 
است. سرمربی فرانسوی آرسنال در این باره عنوان کرد: در سال های اخیر 
اروپا  قهرمانان  لیگ  به  راهیابی  برای  باشیم  مجبور  می ترسیدم  همواره 
مجبور باشیم در مسابقه های مقدماتی شرکت کنیم. اجازه بدهید اول از 
این که رتبه خوبی در لیگ برتر کسب می کنیم تا بتوانیم در آن دیدارها 
شرکت نکنیم، خیالمان راحت شود. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، 

یک هفته پیش از آغاز اردوی سنگاپور می توانیم استراحت کنیم.

مارادونا هم به صف منتقدان فان خال پیوست

گوآردیوال:

 گرفـتار بحران مصـدومیت شـده ایـم 
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به  انسانی در یمن ساعت  اوضاع  اعالم کرد،  ملل  سخنگوی سازمان 
ساعت در حال بدتر شدن است.

بهداشت  سازمان  گزارش  براساس  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
جهانی، از 19 مارچ تا 6 اپریل 2015، 2226 تن در یمن زخمی و 6۴۳ 

تن هم کشته شدند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت: درگیری های گسترده  
در عدن گزارش شده و تعداد زیادی از داوطلبان کمک های بهداشتی 
توسط  یمن  در  غیردولتی  سازمان  یک  کارمندان  جمله  از  درمانی  و 

گروه های درگیر ربوده و به مناطق نامعلومی برده شده اند.
وی ادامه داد: وضعیت اردوگاه ها نامشخص است و نگرانی ها درباره 

وضعیت آنها وجود دارد.
ملل  سازمان  بشردوستانه  امور  کننده  هماهنگ  درکالد،  ون  یوهانس 
برای یمن نیز از تمام طرف های درگیر در یمن خواست تا برای ارسال 
کمک های بشردوستانه در این کشور درگیری ها را متوقف کنند تا این 

کمک ها به صورت امن به دست افراد بسیار آسیب پذیر برسد.

مجله تایم اعالم کرد که تاثیرگذارترین چهره سال 2015 از نگاه خوانندگان این نشریه امریکایی 
رییس جمهوری روسیه است.

به گزارش شبکه روسیه الیوم، نظرسنجی ساالنه مردمی درباره تاثیرگذارترین شخصیت جهانی 
که به »تایم 100« معروف است پایان یافت و والدیمیر پوتین، رییس  جمهوری روسیه با 6.9 

درصد آرا توانست به این عنوان دست یابد.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی این مجله آمریکایی پاپ با 1.5 درصد آرا در جایگاه دهم قرار 
دارد در حالی که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا با 1.۴ درصد در مقام یازدهم قرار گرفته 

است.
چهره   10 جزو  هستند  زن  همگی  که  را  پاپ  خواننده  مجله شش  این  خوانندگان  همچنین 

تاثیرگذار سال جاری میالدی انتخاب کردند.
یک خواننده کره جنوبی نیز که تا پنج روز پایانی این نظرسنجی از پوتین پیشی گرفته بود در 

رده دوم قرار گرفت.
اعالم رسمی نتایج این نظرسنجی اینترنتی احتماالً دوشنبه خواهد بود.

Year 7 y NO 1513 y Sunday 12 April 2015

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشد یام

گزارشگران: ناجیه نوري و محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

در یک حمله صبح زود روز شنبه در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان، 
شمار زیاد کارگران ساختمانی کشته شدند. درگیری های مختلف از سال ها 
به این طرف سبب ناآرامی ها در این ایالت غنی از گاز و منابع دیگر طبیعی 

شده است.
پولیس محلی در رابطه با قتل 20 کارگر ساختمانی در ایالت بلوچستان پاکستان 
گفته است که این افراد یکسر از فاصلۀ بسیار نزدیک به ضرب گلوله کشته شده 
اند. پولیس افزوده است که عامالن مسلح یک اردوگاه کارگران را مورد حمله 

قرار دادند که در آن کارگران یک پروژۀ بند آب می خوابیدند.
از قرار معلوم به طور مشخص افرادی به قتل رسانده شده اند که از منطقه نبوده 
اند. پولیس گفته است که کارگران کشته شده از ایالت های پنجاب و سند بوده 
اند. شورشیان در بلوچستان از جمله خواهان پایان بهره برداری از منابع طبیعی 

بلوچستان توسط مناطق دیگر پاکستان اند.
اکبر حسین درانی وزیر داخلۀ ایالت بلوچستان شورشیان این ایالت را مسئول 
قتل این کارگران در پانزده کیلومتری شهر توربات خوانده است. سه زخمی این 
حمله گفته اند که افراد مسلح بر کارگرانی که هنوز در خواب بودند با ماشیندار 

آتش کشودند و سپس با موترسایکل ها از آنجا فرار کردند.
یک نماینده حکومتی این رویداد را تأیید کرده است. به اساس اظهارات این 
نماینده، قطعات شبه نظامی که این پروژه را باید محافظت می کردند، از ترس 
ایالت  محلی  یک سخنگوی حکومت  گفتۀ  به  اند.  کرده  فرار  کنندگان  حمله 

بلوچستان جست و جوی عامالن فراری آغاز شده است.
بلوچستان، که با افغانستان و ایران مرز مشترک دارد، یکی از فقیرترین ایالت 
ربایان،  آدم  مخدر،  مواد  قاچاقچیان  طالبان،  منزلگاه  همزمان  و  پاکستان  های 
ملیشه های قومی و گروه های ملیشه ای تحت حمایت دولت است که غالبًا به 

کشتار غیرقانونی دست می زنند.
مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی بر دوش نگرفته است.

افراد مسلح 20 کارگر ساختمانی را در بلوچستان کشتند

سازمان ملل:  

بحران یمن در حال بدتر شدن است
پوتین تأثیرگذارترین شخصیت سال مجله تایم 

از نگاه خوانندگان

موگابه:

 نمی خواهم حتی یک 
سفیدپوست را ببینم!

از خبرنگاران  با گروهی  رییس  جمهوری زیمبابوه هنگامی که 
در آفریقای جنوبی مواجه شد، با اعالم اینکه »نمی خواهد شاهد 

یک سفیدپوست باشد« از خبرنگاران روی برگرداند.
رییس جمهوری  موگابه  رابرت  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
ضد  تالش های  مرکز  »سووتو«،  از  بازدید  حال  در  زیمبابوه 
که  بود  آفریقای جنوبی  به  از سفرش  روز  آخرین  در  آپارتاید 
با گروهی از خبرنگاران مواجه شد اما وی ناگهان به این گروه 
از خبرنگاران پشت کرده و گفت: نمی خواهم حتی یک سفید 

پوست را هم ببینم.
همزمان با اینکه موگابه یکی از موزه های یادبود برای قیام دانش 
آموزان سال 1976 میالدی در سووتو را ترک می کرد، رسانه های 

آفریقای جنوبی این اظهارات موگابه را ضبط کردند.
موزه هکتور پیترسون به منظور یاد بود حدود 200 دانش آموز 
سیاهپوست غیرمسلح بنا شده که در جون سال 1976 میالدی در 

جریان تظاهرات توسط پلیس سفیدپوست کشته شدند.
قدرت های  و  غربی  کشورهای  از  معموال  ساله   91 موگابه 

استعماری سابق انتقاد می کند.
وی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با جاکوب زوما، 
رییس جمهوری آفریقای جنوبی از شورای امنیت سازمان ملل، 
امریکا و انگلیس انتقاد کرده بود. این سفر دو روزه موگابه به 
آفریقای جنوبی نخستین سفر رسمی اش به این کشور در دو دهه 

اخیر محسوب می شود.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7
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